
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: ______INFANTIL FEMENÍ_______________________________ 

DATA PARTIT:  ÀRBITRE: VITORIA D.   LOCALITAT: AGRAMUNT 

     07/05/18__ 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

BAC AGRAMUNT____________________________CB BELLPUIG _____________________  

                                                                                

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 
Local: 16 8 11 15        50 
Visitant: 4 18 9 6        32 
 

PETITA CRÒNICA: 

Derrota i final de la temporada de manera oficial per l’equip.  

L’equip va sortir a jugar el partit fent una bona feina en atac, tot i no tenir gens d’encert de 
cara a cistella. Les jugadores van trobar situacions de tir còmodes i de penetracions, però 
l’encert va ser realment molt baix, fruit potser dels nervis per la trascendència del partit.  

En defensa en estàtic, l’equip no va estar del tot malament, però en velocitat i transicions elles 
ens van guanyar totalment la partida; cal tenir en compte que si tothom que està a pista no 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
    5 J. TOSAS 0 
6 M.BADIA 4  7 I.ROIG 3 
9 LLORET A.  0  9 L. PONS 2 
11 N. MARTIN 0  10 C.ALONSO 11 
33 N. BOUCIATAB 6  11 J. JORDAN 0 
12 L. GARRIGA 7  12 Z. OUSMAN 2 
15 ZAHTI D. 4  13 H. ELIYSAOUI ABSENT 
32 ANDREO C.  6  14 A.GABERNET 0 
40 J. BERNAUS 4  15 C.BOIX 4 
50 POS C. 5  18 N. SALADRIGUES 0 
90 LLORET A.  2  22 A.CAMPOS 5 
    23 A.PAVON ABSENT 
    24 O.TACHALAIT 4 
    51 M. BAREA 2 
    Entr1 SERGI MARTI  
    Entr2 ISAAC TORRES G.  
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manté el nivell de concentració, amb una jugadora que estigui sola de l’equip rival n’hi ha prou 
per enviar tota la feina de l’equip a norris. Falta millorar molt en aquest aspecte.  

Tot i el sotrac inicial, l’equip es va refer i vàrem arribar al període 6 amb opcions de passar 
l’eliminatòria i poder jugar la final a 4. Tot i això, els dos últims períodes les errades defensives 
i de balanç es va accentuar i elles varen aprofitar per a sentenciar-nos.  

El baix encert va predominar durant tot el partit per part del Bellpuig, on, jugades clares de 
penetració i tir que gairebé sempre entren, totes van acabar fora de la cistella.  

Una llàstima acabar al temporada així, però aquest partit no desmereixerà la temporada per a 
mi bona que hem realitzat a nivell d’equip. Vàrem començar com un dels pitjors equips de la 
categoria al grup més baix, i hem acabat lluitant per disputar la final a 4 del grup nivell mig, fet 
que accentua l’evolució de les jugadores tant a nivell tècnic i tàctic com a nivell competitiu, on 
crec que s’ha aconseguit despertar l’ambició per guanyar.  

La temporada vinent a seguir treballant noies!  

 

Gràcies per l’esforç a les jugadores i als pares i mares! 

 

 

 


